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 Statistisk arsbok for Sverige.
 Forsta argangen, 1914. Utgifven af Kungl. Statistiska Centralbyran.

 Af K. A. Edin.

 Ar I870 utgafs f6r forsta gangen under titeln >Sveriges officiella
 statistik i sammandragv en tabellarisk sammanstallning af de viktigaste

 uppgifterna i var officiella statistik, 68 sidor stark. Fran och med I871
 har detta sammandrag ingatt sasom f6rsta haifte i hvarje argang af Sta-
 tistisk tidskrift; ar I913 hade det vuxit ut till 183 sidor.

 I enlighet med 1905 ars statistiska kommittes i scptember I9I0 at
 gifna f6rslag har Statistisk tidskrift upphort att utkomma, hvarvid >sam-
 mandraget: ersatts med en fristaende publikation, Statistisk arsbok, med

 betydligt rikhaltigare innehall och med samtliga tabellhufvuden dubbel-

 sprakiga (svenska och franska) - >sammandragetb hade endast en fransk
 innehallsforteckning. Den nya arsboken ar 279 sidor stark; och formatet

 ar nagot storre an Statistisk tidskrifts.

 Statistiska kommitten hade beraknat, att :en svensk statistisk arsbok

 icke skulle kunna vinna erforderlig fullstandighet med mindre antalet

 tabellsidor 6kades till narmare 300, hvarvid afven hansyn tagits till for-
 slaget om dubbelsprakiga rubriker:. Daremot inbegreps icke i denna
 siffra >>det 50-tal sidor, som erfordrades f6r en sarskild foreslagen tabell

 med uppgifter for hvarje landskommun om folkmangd, beskattningsbar
 inkomst, sammanlagd utdebitering f6r kommunala andamal per Ioo kronors

 inkomst samt kommunernas inkomster, utgifter, tillgangar och skulder>,

 hvilken for de kommunala myndigheterna skulle utgora en ersittning f6r

 de befolknings- och kommunalstatistiska publikationerna, hvilkas utdel-
 ning till landskommunerna skulle upphora. Ifragavarande tabell, tab. I65
 i arsboken, meddelar afven uppgift om areal land och odlad jord. Den
 upptar 6o sidor (I88-247). De tva sista tabellerna i den egentliga ars-
 boken, tabb. I66 och I67, aro afven >lokaltabeller>>: :uppgifter rorande
 rikets sarskilda stader samt k6pingar, som bilda egen kommun? (befolk-
 nings-, narings- och finansstatistiska uppgifter, sidd. 248-255) och >muni-
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 cipalsamhallen vid borjan af ar I913> (folkmangd, socknens namn, datum
 for kungl. bref ang. tillampning af ordnings-, byggnads-, brand- och halso-

 vardsstadgarna, sidd. 256-259). I enlighet med kommittens f6rslag ha till
 slut, som bihang, meddelats internationella ofversikter, inalles 22 tabeller (sidd.

 260-279). Med anledning af uttalade farhagor, f6r att en 6kning af
 arsbokens omfang skulle kunna minska dess 6fverskadlighet och anvand-
 barhet, forklarade kommitten, :att detta alldeles icke behofde blifva

 fallet, darest hvarje sida f6rsages med rubrik, som motsvarade innehalls-
 forteckningens gruppindelning af tabellerna, och darjamte ett utf6rligt
 alfabetiskt sakregister bifogades?.

 Tyvarr har statistiska centralbyran, f6r att ej ytterligare fordroja
 offentliggorandet af arsboken, mast uppskjuta utarbetandet af sakregister

 till foljande argang, for hvilken afven en h6gst valkommen kallforteckning
 utlofvas. >>I kommande argangar skall afven flertalet af de tabeller, som

 nu sakna uppgifter for aldre ar, efterhand kompletteras harutinnan.?

 >>En statistisk arsbok synes>>, sager statistiska kommitten, >>b6ra vara

 sa pass utfbrlig och detaljrik, att allmanheten ur densamma kan hamta
 alla de statistiska uppgifter, som i vanliga fall erfordras, och endast vid

 utredning af speciella fragor beh6fver ga till de svar6fverskadliga och ofta
 afven svartillgangliga officiella berattelserna.>>

 Att den vnya: svenska arsboken i stort sedt uppfyller denna fordran,
 och att den, sedan de utlofvade kompletteringarna agt rum, kommer att

 synnerligt val fylla sin dubbla uppgift som handbok for allmanheten och
 forsta orientering f6r forskningen, afven den utlandska, torde man tryggt

 vaga pasta. Att den ifraga om sjalfva tabelltekniken (rubricering m. m.)
 kan mata sig med det allra basta ar ju, hvad man kunde vanta af ett
 verk med sa gammal och fin statistisk kultur som statistiska central-

 byran. Bland terminologiska nyheter observeras, att den f6rut gangse
 termen >>befolkningsr6relsen? numera benamnes :folkmangdens f6randrin-

 gar? och >>befolkningstillstandetb> folkmangden>>.

 Att ge en detaljredog6relse f6r arsbokens innehall kan gifvetvis icke

 ifragakomma. Jag inskranker mig till att omnamna, huru den uppdelats
 pa de olika hufvudafdelningarna samt att under jamf6relse med utlindska ars-

 bocker framhalla en del 6nskemal f6r den (officiella) svenska statistiken.
 Arsbokens hufvuddel, tabb. I-164, sidd. i-187, ar fordelad pa 14

 afdelningar, af hvilka I-III behandla rikets indelningar, areal, befolknings-
 och sundhetsf6rhallanden (sidd. 1-48, tabb. i-51; 1913: sidd. 1-30, tabb.
 I-40), IV-VIII ekonomisk statistik (naringar, handel, kommunikations-

 i65
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 och bankvasende m. m., sidd. 49-I28, tabb. 52-II6; I913: sidd. 3-I25,'
 tabb. 41-84), IX-X socialstatistik (i inskr. bern.) och fattigvfard (sidd. 129-

 138, tabb. I17-129, I913: sidd. I26-I3I, tabb. 85-92), XI rattsvisende och
 fangvard (sidd. I39-I42, tabb. I30-133; I913: sidd. I32-134, tabb. 93-
 95), XII undervisning (sidd. I43-I46, tabb. I34-137; 1913: sidd. I35-I38,
 tabb. 96-99), XIII allmanna val (sidd. I47-I53, tabb. I38-140; 1913:
 sidd. I39-145, tabb. 100-IO2) och XIV finanser (sidd. I54-I87, tabb.
 I41-i64, I913: sidd. I46-1i68, tabb. I03-117).

 Den danska firsboken (f6r 1913, i8:e argangen) raknar nastan samma
 sidtal som den svenska, om de internationella 6fversikterna, 6fversikterna

 6fver Far6arna, Gr6nland: och de vastindiska 6arna samt de meteorolo-

 giska uppgifterna ej medraknas, I85 sidor (I44 tabeller), hvaraf 31(32
 tabeller) motsvara afd. I-III i den svenska. Bland tabeller, som saknas

 i den svenska 'arsboken, ma namnas en del I1ne-, arbetstids- och hyres-
 tabeller, hushallsboksstatistik, statistik dfver utminuterings- och utskanknings-

 stallen, 6fver nykterhetsr6relsens utbredning, tidnings- och biblioteksstatistik,

 arfsstatistik och statistik 6fver automobiler och motorcyklar. En hel del

 dylika tabeller borde utan st6rre svarighet kunna insattas i i9i5 Oars
 svenska arsbok.

 Den norska 'arsboken (f6r 1912, 32:a arg.) raknar med fr3,ndragande

 af de internationella dfversikterna 232 sidor, hvaraf 42 (33 tabeller) upptas
 af befolknings- och sundhetsf6rhallanden. Den norska statistiken synes i

 en punkt den svenska vida 6fverl'agsen, namligen, sasom ju delvis var
 att vanta, i fraga om fiskeristatistiken. I den svenska har ej upptagits en
 enda tabell 6fver fiskets afkastning - tydligen emedan fiskeristatistiken i
 sin nuvarande form ansetts vara alltf6r ofullstandig - under det att den

 norska 'arsboken har 7 tabeller (sidd. 59-67). Man far hoppas, att denna
 beklagliga brist i den svenska statistiken snarast mdjligt afhjalpes, s'asom ju
 ocks'a f6reslagits af statistiska kommitt6n. Den svenska fiskeristatistiken

 har eljes, sa'som den svenska statistiken 6fver hufvud, stolta anor. Ett
 sa'dant fiskeristatistiskt material som t. ex. de norrlandska fogdehandlin-

 garna frfan Gustaf Vasas tid (i kammararkivet) torde man fi leta efter.
 Nagon motsvarighet till den norska tab. 36: ?Priserne paa jordeiendomme
 (efter salg) i aarene I902-9I1>> finnes ej heller i den svenska 'arsboken
 och 6fver hufvud i den officiella svenska statistiken. Astadkommandet af

 en modern svensk jordprisstatistik, sidan som val de fiesta kulturlander

 I Att sidantalet hdir var st6rre I913 beror pA, att uppgiftema 6fver in- och utf6rsel
 d'a meddelades f6r fem fr, men 1914 endast f6r ett.

 xi66
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 ha (bl. a. Danmark, ehuru ej i den sista arsboken), borde vara ett bnske-
 mal for den narmaste framtiden. Afven grosshandelsprisstatistiken ar dalig

 Den finska arsboken ar betydligt st6rre an den svenska (for I9II,
 arg. 9, mer an 560 sidor, daraf befolknings- och sundhetsstatistiken 87 si-
 dor). Ofver hufvud taget utge de flesta stater betydligt storre arsbocker

 an den nyutkomna svenska. Priset torde tas af den unga australiska for-
 bundsstaten, hvars sjatte arsbok, arg. I913, omfattar ej mindre an 1206
 sidor (foregaende argang 1277 sidor). Den ar emellertid snarast att upp-
 fatta som en kombination af encyklopedi och statistisk arsbok. Att ett

 sadant verk, med en alldeles forstklassig vetenskapligt-teknisk utrustning

 och en hbgst elegant grafisk utstyrsel, kan utges hvarje ar, ar onekligen
 beundransvardt.

 Vid ett allmant omdome om den svenska statistiken, sadan den ar re-

 presenterad i den nya arsboken, maste papekas, hurusom svagheterna i
 dess yrkesstatistik (i vidstracktaste bemarkelse) tydligt framtrada pa manga-

 handa satt. Sa lange verkliga allmanna yrkesrakningar ej agt rum, komma

 dessa svagheter att besta. De berora saval den egentliga yrkesstatistiken,
 hushalls- och bostadsstatistiken som afven narings-, i viss man t. o. nm.
 lonestatistiken.

 Afsaknaden af verkliga folkrakningar (genom husbesokare) har moj-
 ligen i en punkt gjort den eljest synnerligen hogt staende svenska befolk-

 ningsstatistiken underlagsen flera andra landers; jag tanker da pa uppgif-

 ten om barnantalet f6r de staende aktenskapen. Da fragan om den ak-
 tenskapliga fruktsamhetens tillbakagang for hvarje ar blir alltmer bran-
 nande, vore det snart nog pa tiden, att anstalter traffades f6r inforskaffande

 af dylik statistik. Det finnes ju emellertid afven andra vdirektav metoder
 att mata den aktenskapliga fruktsamheten. Harom yttrade statistiska

 kommitten foljande:

 >>Under kommittens 6fverlaggningar rorande befolkningsstatistiken ha
 mojlighetema f6r astadkommande af en mera tillfredsstallande statistik 6f-
 ver den aktenskapliga fruktsamheten an den nuvarande sarskildt varit un-

 der 6fvervagande. Materialet for en dylik statistik skulle enligt inom kom-
 mitten framstalldt fdrslag utg6ras af uppgifter fran prasterskapet r6rande

 antalet barn i hvarje aktenskap, som upploses vare sig genom doden eller
 genom skilsmassa. Pastor skulle i hvarje dylikt fall pa sarskild blankett
 uppgifva namn och fodelsetid f6r samtliga de bada makarnas gemensam-
 ma barn, saval lefvande som doda och oafsedt om de fodts fore eller ef-
 ter aktenskapets ingaende. Darjamte skulle makarnas f6delsetid och tiden
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 for aktenskapets ingaende uppgifvas. Emellertid kunna uppgifterna r6-

 rande barnen i manga fall icke hamtas ur kyrkobockerna, hvadan upp-
 gifter dels ofta skulle komma att helt och hallet uteblifva, dels skulle blifva

 synnerligen otillforlitliga. Da den ifragasatta anordningen darjamte komme

 att fororsaka prasterskapet en ej ovasentlig 6kning i dess redan nu ganska

 betungande arbete for befolkningsstatistiken, har kommitten ej ansett sig

 bora framstalla f6rslag harom, huru onskvardt erhallandet af dylika upp-

 gifter an vore. Ett af ofvannamnda sakkunnige i deras den 15 juni I910
 afgifna betankande f6reslaget stadgande, att for moder till akta barn skall
 i f6delse- och dopboken stadse antecknas ar och dag f6r aktenskapets in-
 gaende, torde f6r 6frigt medf6ra en betydlig f6rbattring i statistiken ofver
 den aktenskaplig fruktsamheten.?

 Tab. 33 i den nya arsboken, >Barnaf6derskor med akta barn, f6r-
 delade efter alder och tid mellan giftermal och nedkomst, ar. I9II>>, ar ett
 resultat af denna nya fruktsamhetsstatistik. Af 114,290 barnaf6derskor

 upptrada endast 38I utan uppgift om giftermalsdatum. I8,089 ha ned-
 kommit under f6rsta aret efter giftermalet (I,089 redan under f6rsta ma-

 naden, hvarefter antalet stiger med hvarje manad t. o. m. den fjarde, da
 det natt 2,146, f6r att sedan sjunka t. o. m. den attonde, till 829, och ater
 na sitt maximum i den tionde, 2,003). Under de nio forsta manaderna
 ha nedkommit I3,287 modrar eller I I,7 % af samtliga med kandt giftermals-

 datum. Man ville garna hoppas, att den nya tabellen endast ar en smakbit
 pa, hvad den nya fruktsamhetsstatistiken skall komma att bjuda. Sarskildt

 skulle man ovillkorligen onska en uppdelning efter nedkomsternas ordnings-
 foljd, eller i hvarje fall ett sarskiljande af de f6rstf6dande modrarna. Utan

 ett dylikt sarskiljande synes hela den nya statistiken vara skaligen anda-
 malslos. Att i stort sedt tillf6rlitligt utrona om nedkomsten ar den f6rsta

 i det nuvarande aktenskapet eller ej torde ocksa nappeligen st6ta pa o6fver-

 vinneliga svarigheter. Till jamforelse skall namnas, att enligt den sach-
 siska arsboken nedkommo i detta land ar 1911 109,003 modrar med

 akta barn, af hvilka 20,340 under forsta aret efter giftermalet (814
 redan under f6rsta manaden, med stegring t. o. m. den femte till 2,476,
 hvarefter antalet sjunker t. o. m. den attonde till I,II6, f6r att ater
 na sitt maximum i den tionde 2,038). Under de nio f6rsta manaderna
 efter giftermalet nedkommo 15,283 m6drar eller 14 % af samtliga, och
 af dessa hade ej mindre an 2,289 forut haft minst ett utomaktenskap-
 ligt barn. Inalles nedkommo 25,457 modrar for forsta gangen (i sitt
 nuvarande aktenskap) eller 23,4 % af samtliga, daraf I2,994 eller 51 % inom
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 nio manader. Till slut nagra siffror ur den australiska fruktsamhetssta-

 tistiken, som ifraga om rikhaltighet icke torde 6fvertraffas af nagot annat

 lands. Ar I911 nedkommo har 113,604 m6drar (om hvilka fullstandiga
 uppgifter finnas) med lefvande f6dda barn, daraf I9,198 under det f6rsta

 aret efter giftermalet. 3I,ooo nedkommo f6r f6rsta gangen (i det nuva-
 rande aktenskapet eller med oakta barn med den nuvarande mannen), 27,3 %

 af samtliga barnaf6derskor. Af dessa nedkommo 11,282 eller 36,4 % fore
 nionde manadens utgang. Ju yngre modern ar, ju st6rre ar detta procent-
 tal, fore 22 ars alder mer an 50 %. (Redan under f6rsta manaden efter gifter-

 malet nedkommo 562 m6drar; sedan stiger antalet med hvarje manad till
 2,089 den sjatte, sjunker sa den sjunde och attonde och nar sitt st6rsta
 maximum under nionde manaden med 3,36I.) Inalles hade de 113,604
 modrarna haft 379,427 barn (de under I9II f6dda medraknade), alltsa i
 genomsnitt 3,34 pr moder. I genomsnitt synes ungefar 2 1/2 ar f6rflyta
 mellan hvarje barnsb6rd. For modrar med minst 20 fars aktenskap resp.
 med minst 45 ars alder ar medelbarnantalet ofver 8. De 1911 aflidna
 gifta kvinnorna hade i genomsnitt haft 5,35 barn, hvilken siffra ocksa ut-

 gor medeltalet for kvinnor doda i aldern 50-54 ar. Pa 100 lefvande barn
 komma 32 doda.

 Dessa siffror kunna tjana som prof pa, hvad en modern fruktsamhets-
 statistik kan astadkomma. Skulle det verkligen vara sa mycket om6jligare

 i Sverige an i andra lander att astadkomma sadan. Nagon anledning att anta,

 att de begarda uppgifterna har blefve ofullstandigare eller otillforlitligare,
 synes mig knappast foreligga. Gifvetvis finge man ta steget fullt ut och
 infora kartoliner, vid sidan af kyrkbockerna, dar de erforderliga uppgifterna
 (om barnantal m. m.) infordes under prastens uppsikt (i storre forsamlin-

 gar finnas ju alltid skrifbitraden), saval vid f6delse- som dodsanmalan
 samt afven vid husf6rh6rsuppgifts aflamnande. Genom liknande uppgif-
 ters aflamnande vid giftermals registrering kunde den allt viktigare legi-
 timationsstatistiken vasentligt f6rbattras. I Frankrike ha under de sista

 aren ytterligt detaljerade fruktsamhetsuppgifter inf6rts i bade f6delse-,
 vigsel- och d6dskartolinerna, och befolkningsrorelsens statistik har dar pa
 ett par ar f6rvandlats fran att vara en af de mest efterblifna till en myc-

 ket rationell sadan. Problemets aktualitet n6dvandigg6r verkligen skynd-
 sam och grundlig f6rnyad omprofning af medlen att undanrodja hindren
 for en fullgod fruktsamhetsstatistik.

 Bland ofriga intressanta partier i den australiska arsboken ma har
 endast omnamnas dess behandling af reallon och lefnadsstandard. Saker-
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 ligen komma de statistiska arsb6ckerna, alltsa ocksa den svenska, inom

 kort att agna synnerlig uppmarksamhet at detta kapitel.

 Ej sa litet af intresse torde inom den narmaste framtiden komma att
 knytas vid militarstatistiken, hvilken hittills 6ofver hofvan forsummats i
 Sverige. I arsboken representeras den an sa lange endast af ett par halso-
 vardstabeller. En ganska detaljerad schweizisk statistik 6fver de v'arn-
 pliktigas intellektuella och fysiska standard, sadan den tar sig uttryck i
 deras f6rmaga att lasa, skrifva, forfatta uppsatser, deras kunskap i fadernes-

 landets historia, resp. deras idrottsliga skicklighet (f6r olika grupper allt-

 efter foregaende utbildning) kan tagas som exempel pa, hvad en modern sta-
 tistisk arsbok kan ge i militarstatistiskt afseende; naturligen kan militar-
 statistiken utvecklas ocksa i andra riktningar.
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